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River Terminal Wielsbeke 
koestert coole ambities
Alexander Demon - POM West-Vlaanderen, Afdelingshoofd Transport & Logistiek

IN NOVEMBER 2014 NAM DE PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ (POM) WEST-VLAANDEREN DE 

CONCESSIE VOOR DE UITBATING VAN DE RIVER TERMINAL WIELSBEKE (RTW) OVER VAN KATOEN NATIE. WANT 

DE REACTIVERING VAN DEZE STRATEGISCHE BINNENVAARTTERMINAL WAS CRUCIAAL VOOR DE VERDERE 

ONTSLUITING VAN DE STERK AANWEZIGE (VOEDINGS)INDUSTRIE IN MIDDEN- EN ZUID WEST-VLAANDEREN. 

HOEVER STAAT DIT PROJECT ANDERHALF JAAR LATER?

Met een uiterst strategische ligging 

langs de Leie, een oppervlakte van circa 

2 hectare en een kade van 255 meter 

vormt binnenvaartplatform River Terminal 

Wielsbeke (RTW) een belangrijke 

extended gate voor de verschillende 

zeehavens. RTW verbindt de havens van 

Zeebrugge, Antwerpen en Rotterdam 

met de industriële clusters in Midden- en 

Zuid-West-Vlaanderen, Henegouwen 

en Noord-Frankrijk. De uitbouw van een 

logistieke cluster op deze strategische 

locatie kan voor heel wat bijkomende 

opportuniteiten zorgen en zo de  

efficiëntie en logistieke slagkracht voor  

de West-Vlaamse industrie helpen 

verhogen. 

Via logistieke dienstverlener en inter-

modale operator Delcatrans varen er 

momenteel wekelijks vanuit RTW drie 

54 TEU-schepen (TEU= Twenty Foot 

Equivalent Unit) naar de haven van 

Antwerpen en terug. De uitbreiding naar 

een vierde afvaart en eventueel grotere 

schepen wordt volop voorbereid. 

Dankzij de strategische voorraad lege 

containers (‘empty depot’) van de 

belangrijkste rederijen op de terminal 

en via de binnenvaart die grote volumes 

kan vervoeren, kunnen bedrijven hun 

transport via RTW optimaliseren. Gelet op 

de ingevoerde kilometerheffing op het 

wegvervoer, de stijgende congestie op 

de rijwegen, de volatiele brandstofprijzen 

en het toenemend belang van de carbon 

footprint, vormt RTW een strategische 

asset voor de regio. 

In het centrum van de Europese 
diepvriesvoedingsindustrie
De regio’s Midden- en Zuid-West-

Vlaanderen vertonen de grootste 

concentratie aan diepvriesvoedingsbe-

drijven in Europa. Samen zijn ze dan ook 

goed voor een jaarlijks exportvolume 

van ca. 1,25 miljoen ton diepvriesgroen-

ten en 1,4 miljoen ton diepgevroren 

aardappelproducten.

Deze exportgeoriënteerde industrie blijft 

jaarlijks groeicijfers optekenen, niet alleen 

voor afzet in Europa, maar ook richting 
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andere continenten.

De gecombineerde import- en 

exportvolumes in de regio lopen in 

totaal op tot meer dan 20.000 twin-

tig-voetkoelcontainers (TEU) of reefers. 

Momenteel lopen al deze volumes nog 

via het wegtransport naar de havens van 

Antwerpen, Zeebrugge en Rotterdam.

Uitbouw van een ‘Reeferium’
In de verdere intercontinentale groei en 

de verankering van de diepvriesverwer-

kende industrie kan een geïntegreerd 

logistiek platform als RTW een cruciale 

schakel vormen. RTW heeft de ambitie 

om deze rol op te nemen door een 

platformfunctie uit te bouwen voor koel-

containers of reefers, een zogenaamd 

‘Reeferium’. Het gaat dan concreet om 

ondersteunende diensten, zoals de 

keuring van koelcontainers of Pre Trip 

Inspection (PTI). Hierbij wordt de reefer 

op stroom aangesloten en gereinigd, 

wordt de temperatuur gecontroleerd en 

gemonitord en gebeurt ook een keuring 

van de apparatuur voor hergebruik. 

De afhandeling van reefers via de bin-

nenvaart en via dergelijk platform heeft 

een hoog kostenbesparend effect. Als op 

RTW een voorraad gekeurde en gerei-

nigde lege reefers wordt gestockeerd, 

dan vermijdt dat vele lege vrachten.

Om een dergelijk ‘Reeferium’ op 

Wielsbeke van de grond te krijgen, is 

het nodig te investeren in 20 nieuwe 

reeferaansluitingen met een constante 

monitoring via centraal systeem en 

back-up via een noodgenerator. Deze 

investering wordt door de POM West-

Vlaanderen onderzocht. 

Daarnaast wordt ook werk gemaakt van 

een ‘reefer community’, die potentiële 

gebruikers samenbrengt. In de opstart-

fase wordt voornamelijk gemikt op 

de importvolumes van ‘early believer’ 

Crop's en de exportvolumes van Agristo 

en Greenyard Foods. Om de ‘reefer 

community’ maximale slagkracht te 

geven, kan de POM West-Vlaanderen 

ook rekenen op de ondersteuning van 

Remant Cool en Shipex, twee gespecia-

liseerde expediteurs in reeferladingen, en 

een aantal rederijen. 

RTW staat voor een milieuvriendelijke 

en congestievrije verbinding tussen 

het hart van de diepvriesgroente- en 

aardappelverwerkende industrie en zijn 

intercontinentale afzetmarkten. Het 

binnenvaartplatform in Wielsbeke is een 

wissel op de toekomst.

www.pomwvl.be/transport-logistiek
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